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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Grafika i komunikacja człowiek - komputer

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WFMiI I oIS C11 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

5.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

3

30

0

30

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstwawowymi metodami w grafice komputerowej rastrowej i wektorowej oraz metodami
komunikacji człowiek-komputer.
Cel 2 Implementacja wybranych metod graficznych oraz inetrfejsu użytkownika z wykorzystaniem biblioteki OpenGL

Kod archiwizacji: 145F8903
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Cel 3 Praktyczne zastosowanie podstawowych operacji na obrazach rastrowych z wykorzystaniem pakietu PhotoShop
Cel 4 Praktyczne zastosowanie technik grafiki wektorowej do rysowania schematów technicznych 2D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 podstawy programowania
2 algebra i analiza matematyczna

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Obrazy rastrowe i wektorowe: budowa, właściwości, formaty, metody przetwarzania, modele barwne
EK2 Wiedza Podstawowe metody grafiki komputerowej: prymitywy graficzne, transformacje obiektów, clipping,
przesłonięcia, rzutowanie
EK3 Wiedza Zagadnienia komunikacji człowiek-komputer. Ugruntowanie stndardów i estetyki tworzenia interfejsu
graficznego.
EK4 Umiejętności Programowanie prosytch efektów graficznych oraz interfejsu użytkownika z wykorzystaniem
biblioteki OpenGL
EK5 Umiejętności Przetwarzanie obrazów rastrowych oraz konwersja barw z wykorzystaniem oprogramowania
PhotoShop
EK6 Umiejętności Rysowanie schamatów technicznych 2D z wykorzystaniem oprogramoania AutoCAD

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Historia grafiki komputerowej. Systemy grafiki. Grafika rastrowa i wektorowa.

2

W2

Grafika rastrowa - Prymitywy graficzne 2D: kreślenie odcinków, okręgów,
wypełnianie obszarów

2

W3

OpenGL: historia, typy danych i reprezentacje

2

W4

OpenGL: Podstawy wyświetlania, rysowanie obiektów

2

W5

OpenGL: projektowanie interfejsu graficznego i interakcji (GLUT)

2

W6

Transformacje w 2D, współrzędne jednorodne. Składanie przekształceń

2

W7

Algorytmy clippingu i generowania przesłonięć

2

W8

Reprezentacje rastrowe, proste algorytmy poprawy jakości obrazu rastrowego
(Photoshop). Metody interpolacji obrazów.

2
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W9

Reprezentacje wetorowe, operacje na obrazach wektorowych (CorelDraw, InkScape
lub AutoCAD). Interpretacja rysunku technicznego.

2

W10

Percepcja obrazu, modele barwne.

2

W11

Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej.

2

W12

Fromaty graficzne rastrowe i wektorowe.

2

W13

Metody rzutowania.

2

W14

Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Zasady budowania prostych interfejsów
graficznych.

4

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Grafika wektorowa podstawowe zasady tworzenia grafiki 2D w przykładowym
środowisku Autodesk AutoCAD

8

L2

Grafika rastrowa podstawowe zasady tworzenia grafiki rastrowej w przykładowym
środowisku Adobe Photoshop

4

L3

Algorytmy poprawy jakości obrazu w praktyce

4

L4

Implementacja wybranych metod grafiki komputerowej z wykorzystaniem
biblioteki OpenGL

6

L5

Implementacja iterfejsu graficzngo z wykorzystaniem biblioteki GLUT

4

L6

Podstawowe transformacje obrazu (skalowanie, obrót, translacja) za pomocą
mechanizmów standardowego API graficznego, implementacja prostych procedur
dokonujących transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Wykłady
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

5.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna i potrafi scharakteryzować typy obrazów rastrowych i wektorowych,
oraz podstawowe modele barwne.

Na ocenę 3.5

Student spełnia wymagania on ocenę 3, oraz zna właściwości i zastosowania
obrazów rastrowych i wektorowych oraz podstawowych modeli barwnych

Na ocenę 4.0

Student spełnia wymagania on ocenę 3.5, oraz potrafi opisać formaty danych dla
obrazów rastrowych i wektorowych
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Na ocenę 4.5

Student spełnia wymagania on ocenę 4, oraz zna metody implementacji obrazów
i modeli barwnych

Na ocenę 5.0

Student spełnia wymagania on ocenę 4,5, oraz potrafi zaimplementować metody
reprezentacji obrazów i modeli barwnych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna i potrafi scharakteryzować podstawowe metody grafiki komputerowej

Na ocenę 3.5

Student potrafi odnieść metody grafiki komputerowej do konkretnych
reprezentacji graficznych

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać zastosowania poznanych metod grafiki komputerowej

Na ocenę 4.5

Student potrafi stosować podstawowe metody grafiki komputerowej

Na ocenę 5.0

Student potrafi biegle stosować podstawowe metody grafiki komputerowej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student zna i umie scharakteryzować problematykę komunikacji
człowiek-komputer; zna zasady tworzenia interfejsu graficznego.

Na ocenę 3.5

Student spełnia wymagania na ocenę 3, oraz potrafi odnieść metody komunikacji
człowiek komputer do zastosowań w grafice komputerowej.

Na ocenę 4.0

Student spełnia wymagania na ocenę 3.5, oraz potrafi zaprojektować zgodny ze
standardami interfejs graficzny.

Na ocenę 4.5

Student spełnia wymagania na ocenę 3.5, oraz potrafi zaprojektować zgodny ze
standardami oraz zasadami estetyki interfejs graficzny.

Na ocenę 5.0

Student ma ugruntowana wiedzę w zakresie komunikacji człowiek-komputer, oraz
zdolność praktycznego projektowania interfejsu graficznego zgodnego ze
standardami i zasadami estetyki.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaimplementować prostych efektów graficzne 2D oraz
elementarny interfejs użytkownika z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zaimplementować prostych efektów graficzne 2D oraz prosty
interfejs użytkownika z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.

Na ocenę 4.0

Student dobrze opanował umiejętność implementacji prostych efektów
graficznych oraz interfejsu użytkownika z wykorzystaniem biblioteki OpenGL

Na ocenę 4.5

Student ponad dobrze opanował umiejętność implementacji prostych efektów
graficznych oraz interfejsu użytkownika adekwatny do zaimplementowanych
metod z wykorzystaniem biblioteki OpenGL

Na ocenę 5.0

Student w sposób biegły opanował umiejętność implementacji prostych efektów
graficznych skorelowanych z interfejsem użytkownika z wykorzystaniem biblioteki
OpenGL
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Efekt kształcenia 5
Na ocenę 3.0

Student potrafi zastosować metody przetwarzania obrazów rastrowych oraz
konwersji barw z wykorzystaniem oprogramowania PhotoShop

Na ocenę 3.5

Student spełnia wymagania na ocenę 3.5 i potrafi wyjaśnić przebieg
przetwarzania dla określonej metody.

Na ocenę 4.0

Student spełnia wymagania na ocenę 3 i potrafi przewidzieć rezultat
przetwarzania przy zastosowaniu określonej sekwencji metody.

Na ocenę 4.5

Student spełnia wymagania na ocenę 4 i potrafi wyjaśnić przebieg przetwarzania
dla określonej sekwencji metod.

Na ocenę 5.0

Student spełnia wymagania na ocenę 4.5 i potrafi przewidzieć rezultat
przetwarzania przy zastosowaniu określonej sekwencji metod.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

Student potrafi w sposób przybliżony odtworzyć rysunek techniczny 2D na
podstawie schematu z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD.

Na ocenę 3.5

Student potrafi w sposób precyzyjny odtworzyć rysunek techniczny 2D na
podstawie schematu z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD.

Na ocenę 4.0

Student potrafi w sposób precyzyjny odtworzyć rysunek techniczny 2D na
podstawie schematu z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD,
uwzględniając zasady wymiarowania.

Na ocenę 4.5

Student potrafi w sposób precyzyjny odtworzyć rysunek techniczny 2D na
podstawie schematu z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD,
uwzględniając zasady wymiarowania, z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi w sposób precyzyjny odtworzyć rysunek techniczny 2D na
podstawie schematu z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD,
uwzględniając zasady wymiarowania, z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych,
oraz przy zastosowaniu zaawansowanych technik programowych.

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

I1_W01,
I1_W04,
I1_W06,
I1_W07,
I1_W12

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W8 W9 W10
W11 W12

N2

P1

EK2

I1_W01,
I1_W04,
I1_W06,
I1_W07,
I1_W12

Cel 1

W6 W7 W13

N2

P1

EK3

I1_W07,
I1_W12

Cel 1

W14

N2

P1

EK4

I1_U12, I1_U23

Cel 2

L4 L5 L6

N1

F1 P1 P2

EK5

I1_W01,
I1_W07

Cel 3

L2 L3

N1

F1 P2

EK6

I1_W01,
I1_W07

Cel 4

L1

N1

F1 P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes, Richard L. Phillips — Wprowadzenie
do grafiki komputerowej, Warszawa, 2002, WNT
[2 ] Michał Jankowski — Elementy grafiki komputerowej, Warszawa, 2006, WNT
[3 ] Piotr Besta — Visual Studio 2005. Programowanie API z Windows API w języku C++, Gliwice, 2008, Helion
[4 ] Piotr Andrzejewski, Jakub kurzak — Wprowadzenie do OpenGL. Programowanie zastosowań graficznych,
Warszawa, 2000, Kwantum
[5 ] Witold Malina, Jakub Smiatacz — Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Warszawa, 2005, Akademicka
Oficyna wydawnicza EXIT
[6 ] 5.Tricia Austin, Richard Doust — Projektowanie dla nowych mediów, Warszawa, 2008, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Skabek (kontakt: kskabek@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Skabek (kontakt: kskabek@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Paweł Macioł (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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